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L_a f 189 Universala Kongreso d_c Esperanto.

La universalaj kongresoj estas la maksimuma reali- 
gado de la taŭgeco de esperanto. Tie ni povas konsta 
t. i ko la esperanta lingvo estas taŭga por ĉiu rilato, 
coi iv arsacio, parolado, interkompreniĝo,kunsidoj,ktp.

I. a budapesta Kongreso 
/intaj kongresoj, 5.010 
pri la entuziasmo de la 
de la L'-lingvo, de la la

la pli nombra el ĉiuj la oka 
ĉeestantoj, parolas per simŭH 
esperant i s t o j,d e 1 a taŭgeco 
intenso por divastigi pli kaj 

pli la internacian lingvon.La perfekta organizo de la 
Hungara LKK,la helpo kaj simpatio de la gedeĵorintoj
I.-hungaroj,la  ĉarma etoso de la kongresejo kaj la ĉe 
furbo,allogi nin postsignante en nia spirito la ne- 
forgeseblajn momentojn de nia ĉeestado.

Ni konstatis la taŭgecon rie la E-lingvo por prelegi 
dum la temo de la Kongreso "Sociaj kaj lingvaj aspejk 
toj de la moderna komunikado",la inaŭguro kaj la ok 
prelegintoj de IKU.

La E-lingvo kiel peranto de laboro en la 29 fakaj 
kunsidoj tiel kiel ADA, EEU, IEI, IKUE, ILEF, TEVA, 
ktp, kiuj profitis la okazon dum la UK, por rekonti-



ĝi, parali kaj solvi siajn proprajn problemajn.
Ankaŭ la instruado en la "Perfektiga kurso",en "La 

tago do la lernajn" kaj en la "Cseh-kursoF* konstatis 
la helpon de E-o por E-o mem.

Kion ni devis fari dum la ekskursoj sen la gvidan- 
to? Tre ĉarmaj gvidantoj, hungaroj, esperantiste pa- 
rolis al ni dum la tuta tago en la ŝipo kaj manĝejo, 
tra la vidindaj urboj kaj pejzaĝoj. Son la E- lingvo 
kion komprenus la alvenintoj el pli ol 50 landoj?.Do 
ankaŭ en 1 a turismo estas taŭga la E-lingvo.

Unu el la plej malfacilaj ati nge joj estas 1 a poezio, 
teatro kaj kanzonoj; ankaŭ por tio estas taŭga nia E- 
lingvo. En Budapeŝto okazis en ses programerojdiver- 
>aj ludoj de poezioj, naciaj kaj internaciaj*korusaj 
koncertoj, folkloro kaj pupteatroj. La teatro estis 
reai eci) en dek ĉu originalaj ĉu tradukitaj inter prjB 
toj. F i nf.1 no, 1 a orkestro Kaz®er amuzis nin dum kel- 
kaj ngkl.ej, daiic.ininte nin en internacia amikeco.

Sed n--- forgesu la privatajn rilatojn, situaciojn 
sur kuradi paruli E-on seri helpo, Uni devas rakonti 
ol * t ; najbaraj kaj novaj geamikoj kion oni bezo- 
nos, ,i ni iormj ĉi ĉe la gede joranta j . L’e la rendevua ta- 
fjulo r ok:.’.; glanda emocio kiam via kongresnumero es- 
t.,:.'; ur.auca t.a aŭ kiam v.i rendevuas viajn Interami - 
kojn. he via leteramiko estas hungaro kaj li gvidas 
vin Lra la urbo ■klarigante la vidindaĵojn, muteojn, 
v e i ĝi e jujn, ktp, ni g u s t u rn a s la revon de 1 a komuni- 
kado en E-.l .ingvo, ankoraŭ pli se kun viaj ekster - 
landoj konatoj vi parolas pri poli tiko,vivmanieroj , 
fomiliaj aferoj, fremdaj kutimoj, konstatante ke vi 
komprenas ĉiujn kaj ĉiuj komprenas vin.

Kara lecr-nto , perfektigu vian E - on kaj ĉeestu 
UK-n, vi povos ĝui la internacian amikecon. Validas 
la peno.

Ĵohano Antono.



IMPRESOJ PRI LA ĈIJARA

HISPANA ESPERANTO-KONGRESO en zaragoza

Alian jaron pli, hispanaj geesperantistoj kaj sim 
patiantoj ariĝis en la nacia kongreso; ĉi jare en Z_a 
ragoza de la 21§ ĝis la 25§ de Julio.

La unua rimarko estas la koincido de datoj kun la 
komenco de la Internacia Junulara Kongreso., dua ĉefa 
aranĝo de la Esperanto-Movado, afero kiu dubigis al 
gejunuloj pri la elekto: inter eksterlanda kongreso 
kun amuzega kaj alloga internacia junula etoso, kaj 
enlanda kongreso kun plenkreskula etoso,kutime osce 
diga kaj krokodila. Kiel ĉiam, decidis la monozkiuj 
havis sufiĉe da ĝi iris al la internacia aranĝo.

Mi deziras daŭrigi rakontante pri pozitivaj eroj 
(bedaŭrinde malmultajn) de la zaragoza kongreso.

Tio kio plej elstaris estis la kongresejo:moderna 
kaj luksa konstruaĵo ĝentile disponigita de la Spajr 
kaso de Zaragoza ( C . A . Z . A. R .), kun klimatigita aeru 
mado (dankinda pro la varmego de la vetero) kaj kom 
fortaj salonoj.

Dua elstara ero, certe pli ol la antaŭa, estis la 
oficiala akcepto fare de la Urbestraro de Zaragoza, 
okazinta dum mateno. Ni estis regalitaj per bonega 
kaj abunda bufedo, kiun multaj altrangaj kongresoj 
dezirus por si. Mi nur diru ke tiun tagon multaj el 
ni ne bezonis tagmanĝi.

Fine, mi mencias kiel elstara la prezentadon de la 
aragona folklora trupo "Baluarte Aragones",kies mem 
broj pruvis siajn artojn kaj kvaliton dum proksimume 
du horoj kiujn daŭris la prezentado. Ne estaskutime 
havi spektaklon tiel bonkvalitan en hispanajkongre- 

. soj.
Krom tio, estis la normalaj programeroj de niaj 

hispanaj kongresoj: kunvenoj, diskutoj, prelegoj,ek
- zamenoj, oficiala bankedo, vizitoj al vidindaĵoj, 



kaj ekskursoj, kiel tiu kiu finigis la kongreson,ĝi 
estis farita al la rava natura vidindaĵo Parko de Ojr 
desa, kiu situas en la aragona pirineo.

Aldone uŭl tio estis la aranĝoj, kiujn, flanke dela 
oficiala.^^ganizo, faris la junaj geesperantistoj de 
Zaragoza, kiuj sen alies helpo organizis ilin:festo 
sur la razeno je parko kun muziko kaj ĉampano, pup- 
teatro en Esperanto, kaj kontraŭoficiala bankedo(sjj 
fico pli malmultekosta ol la oficiala), kies prezo 
estis atingebla por la poŝoj de la gejunuloj;rimar- 
ku la tikedo por la oficiala bankedo kostis 1.500 pe 
sotojn. Tiu ĉi junulara bankedo estis tre bona, ne 
nur pro la bona etoso,sed ĉar estis elektebleco in- 
ter kelkaj menuoj,ĉiuj tre bongustaj. Cetere la ge- 
junuloj ari ĝis ĉiutage je la malfrua vespero por 
iri amuziĝi.

Menciinda estas la ĉeesto de multe pli grandakvan 
tc cia eksterlandanoj, ol kutime kiuj, preskaŭ ĉiuj ve 
nis el la ĵus fininta konferenco de I.L.E.I. okazin 
■i > r n Portugalio. Do, ĉi tiu ĉeesto internaciigis la 
I oin.msijn kaj igis paroli Esperanton, hli esperas ke 
Lio ĉi ripetiĝu en la venontaj hispanaj kongresoj. 
Inter la eksterlandanoj elstaris la simpatia koreano 
s-ro So Gilsu, kiu prezentis lumbildojn pri la Mova 
do en Koreo.

Kilate al la misfunkciado de la Kongreso de Zara- 
goza, ankaŭ direbla pri pasintaj hispanaj kongresoj, 
mia privata opinio estas ke ĉiaspecaj kongresoj ne- 
niel taŭgas por varbi novajn esperantistojn,des pli 
se ili estas junuloj. Dum ĝi estis multe da vakuoj , 
oni praktikis malmulte da Esperanto, la enhavo dela 
libroservo estis malgranda, la informado pri novaj 
aranĝoj aŭ ŝanĝo de antaŭaj estis senefika,k.t.p.

Sed la plej malbona afero kio okazis en Zaragoza 
estis la malatento al la gejunuloj, inter kiuj tro- 
viĝis pli granda proporcio da bonaj Esperanto-paro- 
lantoj.

I



Sekve mi, kiel junulo kaj vicprezidanto dekl.E.Ĵ.S. 
(junulara sekcio de H.E.F.) per tiuj ĉi paĝoj dezi - 
ras plendi pri la malrespektema kiun suferis la pre_ 
zidento de HEJ3 kaj aliaj gejunuloj fare de du mem - 
broj de la organiza komitato de la kongreso, kiujn 
ne indas mencii; la afero estis ne tolerebla. Tiuj 
ĉi "personoj" ankaŭ taksis la junularan sekcion kvai 
zaŭ ĝi estus ludo de infanoj, kiam ili povas ricevi 
lecionojn pri esperantisteco kaj sindonemo de tiuj 
junuloj. Ne estas korekte ke la estontaj gvidantoj 
de nia inovado ricevu trakton je tria aŭ kvara kate- 
g c r i o .

Kaj mi finas dirante ke la celo de miaj kritikoj
ne estas la simpla atako, sed la lernado por ke tio
ne okazu venontece. Ni esperu ke ne prsvu la diraĵo:
"La homo estas la sola besto kiu stumblas du fojojn
en la sama ŝtono".

Carles N. filoya i Seguf.

NECESAJ SANGOJ POH NIAJ HISPANAJ KONGRESOJ

Krom mia artikolo pri la lasta hispana kongreso, 
mi deziras paroli pri diversaj faktoj de niaj hi spa- 
naj kongresoj ĝenerale.

fili startas el la bazo ke Esperanto ne estas ho - 
bio, do, lau mi, vera esperantisto ne pensas ke Esp_e 
ranto estas solvo por okupi la liberan tempon, kiel 
farante puzlon,rigardante televidon aŭ ordigante post 
markojn. Esperanto estas idealo por kiu ni laboras, 
ĉar ĝia venko estos transcenda por la progreso de la 
Homaro»

Do, ni devas apliki tion ĉi diritan al nia agado, 
ĉi kaze al niaj kongresanoj. Pro tio mi opiniaske'ni 
kongresas por labori,ne por turismi, kio povas esti, 
sed kiel dua afero.

Por plibonigi la organizon de la blovado en nia 



lando ni ne devas enfermiĝi kiel ni faras,sed viziti 
eksterlandaj aranĝojn en landoj kie la movado progrc 
sas por lerni cl ili kaj poti konsilojn.

La d^jtpj de niaj hispanaj kongresoj kutime koin- 
cidas kuTTSjnu el la du ĉefaj aranĝoj de la Esperanto 
blovado: la Universala Kongreso kaj la Internacia Ju- 
nulara Kongreso. Tio malfaciligas la partoprenon en 
tiuj internaciaj aranĝoj, kio kontribuas al nia en - 
fermiteco, des pli ke Esperanto estas la internacia 
lingvo.

Sekve ni devas rigardi kion faras la plej fortaj 
landaj organizoj en Europo, kiel Britio, Okcidente 
Germanio, kaj aliaj; ili faras sian nacian kongreson 
dum printempo kaj partoprenas amase en la Universala 
Kongreso kaj en la Internacia Junulara Kongreso, lli 
faras la nacian kongreson en finsemajno, kio ebligas 
la partoprenon de la plejmulto; dauras kvar tagojn.

Eine mi konkludas mian opinion (esprimitan dum la 
ĝenerala asembleo de HEF en la zaragoza kongreso): la 
hispana kongreso devas okazi dum finsemajno en prin - 
tempo au autuno,daurante tri aŭ kvar tagojn,lasante 
la ĉefajn kunvenojn kaj aranĝojn por la vendredo 
vespere, sabato kaj dimanĉo, aldonante la ekskursojn, 
turismajn vizitojn kaj alispecajn amuzojn por la al^ 
iaj tagoj. Tio ĉi ŝajnas al mi ke plibonigos la Hlo - 
vadon en nia lando.

Carles N. ffloya i Seguf.

ESPERANTO-KURSOJ
ELEMENTA KURSO, gvidata de S-ro Filis Navarro, 

lunde, merkrede kaj vendrede, de
7a ĝis 9a vespere»

KONVERSACIA KURSO, gvidata de S-ro Johano Antono 
Giminez, lunde, merkrede kaj 
vendrede, de 7,30 ĝis 8a vespe- 
re, per la libro "Amuzaj Dialo- 
goj”»



^^Ua.,PROVERBA&^^.
ESPERANTO-KONKURSO

Reguloj kaj premloj: Legu la bultenon de Julio 1982, no 2.
Solvo de la pasinta numero:
11- Al perro flaco todo son pulgas. 

Del arbol caldo todos bacon lena.
12- Las paredes oyen»
13_ No hay rosas sin espeinas.
14- El que calla otorga»
15" Agua corriente no mata la gente»

Partoprenantoj kiuj atingis poentojn:
Vicente Martorell 5 poentoj, Francisco Aliaga 5 

poentoj»
Jen sube la sekvontaj proverboj:

16- Ciu havas sian Ŝarĝon.
17- Inter lupoj kriu lupo»
18- Kia patro, tia filo»
19- Mano pekis, dorso pagas»
20- Pli da bruo ol da faro»

KOTIZOJ POR 1983
Jam estas pretigitaj por enspeco la kvitancoj 

de la Grupo por 1983» Tiuj -kiuj ankoraŭ ne pagas 
per Banko, bonvolu veni al la Grupo kiel eble plej 
baldaŭ, por pagi la katinon» 



VALENCIAJ * TRADICIOJ
LA "MOCADORA" DE SANKTA DIONIZO

En la matenkrepusko de tiu tago 9-3 de oktobro 
de 1238at la gloro de Jakobo la unua de Aragono, venkinto kontraŭ la maŭroj Ĉe cent bataloj, faris 
sian triumfan eniron en la remparan urbon de Va- 
loncio. Ekde la 9a de oktobro de 13383 (unua jar- 
cento de la konkero) ke la valencianoj ĉiujare dat- 
memorfestas seninterrompe tiun eksterordinaran efe- 
meridon»

La tago de sankta Dionizo (la festo kiu hazarde 
koincidas kun la historia dato) estas antikva kuti- 
mo, kiu postvivas on Valencio malgraŭ la rapida Ban 
ĝigo de la tempoj kaj la moroj» La valencia popolo, 
tiel amanta ĉiam pri ĝiaj gloroj kaj grandecoj, re- 
novigas en ĉi tiu tago la historian rememoron de la 
grandioza epopeo pri ĝia Rekonkero»

Lasante flanken la estimeblan historian kaj po- 
li t ikan valoron kiu eldevigas tiun eventon, ni de- 
ziras priskribi kutimon bontipe valencian, naskin- 
tan pro ties fervoro, kaj tre profunde enradikiĝin 
tan en la popola valencia animo: tiu kiu donis de- 
venon al la "mocaderA" nomata do sankta Dioniza»

En la unuaj tempoj de post la Konkero (tre spe- 
ciale ekde la ĉisupre citita jaro de 13383) oni ce- 
lebris grandajn religiajn kaj civilajn solenaĵojn 
en Valencio por memorfesti ĝin» Posto, plie, estis 
strataj festoj dum kiuj kune kun la mirta surĵetaĵo 
sur la plej ĉefaj stratoj estis eksterordinaraj ilu 
minaĵoj ĉe la publikaj konstruaĵoj, tiel kiel ankaŭ 
ĉe multaj privataj domoj» Oni pafis grandan nombron 
da bruraketoj (kutimo bruligi pulvon tre onradiĝin- 
ta inter la valencianoj) kiujn pagis la urba Konsi- 
lantaro, kaj ankaŭ, multaj urbloĝantoj»

La eksterordinara kvanto kiun pri la diritaj 
eksplodaĵoj, oni faris ĉiujare dum tiu tago de ok- 
tobro en Valencio, okazigis ke la genio, la arto



kaj la bonhumuro de niaj dolĉajoiaristoj (ecoj tiel 
rimarkeblaj en la karaktero de la valencianoj) kre* 
is tion kion oni nenas valencilingva "piulotos" kaj 
"tronadors" faritaj ol bongustega marcipano; al kiuj 
oni donis nedubeblajn arbitrajn formojn, kun kiuj 
ostis aldonitaj konfititaj sekaj fruktoj, karameloj, 
nugatoj ol Xixona, sukermigdaloj ol Alcoi kaj Casi- 
nos, cinamkonfitejoj, k.t.p», ĉio on granda fulardo 
ol silko aŭ ol agavo (la tiamaj pli bonkvalitaj tek- 
saĵoj), ĝi konvertiĝis on tio kio konsistigas la kla 
sikan "mocadorA" de sankta Dioniza, por kiu ĉiujare 
estas regalataj la valenciaj fianĉinoj de siaj flan- 
ĉoj en la 9-a tago de oktobro; ĉi tiu kutimo ankaŭ 
estas tre diskonigita inter la valencia geedzaro» 
Antikve, se la fianĉo estis tre malavara riĉulo, es- 
tis ankaŭ kutimo enmeti multvaloran juvelon on la fu lardon, metita inter unu el la strioj, kiuj ornaeai~ 
la "piuleta"-n aŭ "tronador"-en, aŭ ankaŭ povis esti 
orringo por kunligi la kvar ekstratonjojn de la fu- 
lardo, kiun oni fermis farinte banton per ili ĉiuj.

La montrofenestrojn de la urbaj dolĉajovendejoj 
oni ornamas por ĝiaj plej bonaj festoparadoj kaj la 
"tronadors" kaj "piuletes" kune kun la plej divers- 
koloraj grandaj fulardoj, montras ĝojan valencian 
noton kaj samtempo do spiriteco, on ĉi tiu moderna 
Valencio, tiel malsama al tiu alia de la jaro 1238»

Ci tiu fosto ĉiam havis nur valencian aspekton: 
La valenciaj urbroprozontantoj vestas sin festopa- 
rade, kaj dankohimnas tedeumon en la Katedralo, pos- 
te la aŭtoritataro kaj la urbloĝantaro, ĉiuj prozi- 
dataj de la glora laŭdinda Reĝa Standardo (nomata 
Senyera) kaj la Municipa Korporacio vizitas la raj- 
dan statuon de la reĝo Jakobo I&, la Konkerinto, 
kiu staras ĉe la pŭblikoĝardeno nomata Parterre, 
antaŭ ĝian statupiodon oni elmetas laŭrokronojn kaj 
bukedojn, kaj oni elparolas diskursojn fare de la reprezentanto do "Lo Rat-Penat" (La Vesperto, kui- 
tura societo)) kaj do la Magistrato, ĉiuj ili kom- 
pronoble on valencia lingvo

Eble on neniu alia loko el la mondo ekzistas 
fosto egala aŭ tajna je ĉi tiu tiel eksterordinare 
valencia pri la "mocadorĉ", tre plena de la bongus-



taj tradiciaj dolĉaĵoj «n la tago de sankta Dionizo. Ĉi tiu festo estas inter la tradiciaj kaj popolaj de 
nia lando, unu el la plej belaj kaj elvokaj» Tiu mo- 
nonto kiam la fianĉo efektivigas la tradician kaj 
dolĉan oferdonacon al sia fianĉino estas plena de su 
pernoblaj kaj pronesaj esporoj»

Necesas konpreni la tutan poezion on ĉi tiu an- 
tikva kutino, grandvalora heredaĵo kiun al ni faris 
niaj malproksimaj antaŭuloj, kiu prezentas Ĉi tiun 
tradicion por la valenciaj geamantoj, kiuj ĉiujare, 
malgraŭ la materiigo de la trapide kaj vertiĝodona 
nuntenpa vivado, ripetas seninterrompo, je admirin- 
da daŭrigado, per niaj novaj valenciaj generacioj» 
Tiel, inter la historie kaj la tipispo, daŭras ekde 
tiuj malproksimaj tagoj ĝis hodiaŭ la tradicia fosto, 
kiu memorfestas la eksterordinaran kaj transcendan 
efemeridon do la 9-a de oktobro, datreveno pri la 
glora konkero de la urbo de Valencio»

Tradukis: FCO. ALIAGA

LOTERIO POR KRISTNASKO
Profitu la okazonI S-ro Seguer havas por vi tre belan loterinumeron -40231- por la kristnaska lotumado»
Se vi deziras esti riĉulo, venu tuj al nia ejo 

marde aŭ ĵaŭde, vespere. Milionoj atendas vin!

Flegisto de frenezulejo diras al policano:
-Unu frenezulo forkuris el la hospitalo.Vi devas 
trovi lin.
-Bono- diras la policano-. Diru al mi kiel li as- 
pektas.
-Li estas senharulo kaj estas tute senkombita. 
-Kiel? Cu vi ne diras al mi ke li estas senharulo? 
-Des,kaj ankaŭ mi diras al vi,ke li estas freneza.

Klara.



HELPILO POR LA ESPERANTO-INSTRUADO
Dum mia profesorado ĉ» naciaj kolegioj, ĉiam 

ludante, mi instruis Esperanton al aiaj lernantoj. 
Tute ni konsciis pri la rolo de la kantado, spri- 
taĵoj, poemoj, anekdotoj kaj skeĉoj kiel instruhel- 
piloj. Tiamaniero rapide, gaje, mi plivastigis la 
vortprovizon de la lernantoj kaj ili parolis pli frue kaj kuraĝe.

La elektita kanzono povas koincidi kun iu aktu- 
ala situacio: "La materialo de la leciono" (numera— 
loj, akuzativoj, afiŝoj•••). ekskursoj, renkontiĝoj datrevenoj... ...

Ĉi sube estas bela kanzono, kiu samtempo kon- 
venas, taŭgas por tosti (laŭ la cirkonstancoj) aŭ 
kiel lecionmaterialo (u-modo: volitive).

FELIX NAVARRO
VIVU LA STELO!

1._Pleniqula  glasojn kaj tostu kunni, ) i.2 Pro p^u Ugo-ran ton «ĉiujn gui'.) vlvula verda

fMm m mimpiTO-vJLi

Mirin tijiW 1 nm-s-vi-l
ste!’!. Vivu la, vivu la, vivu la ste)’!. Vivula, vivu la,

mn
vivu la ste)’?. Vivu la ste)’!, vivu Ia vivu la verda

WM



KRUCENIGMO NO 7
HORIZONTALE: 1,-Vokale.
2.» (Rad») Frukto de arbo, 
specio de prunuso. 3»-Eli- 
gu sekan bruon, kiel de 
rompado aii krevado. 4.- 
(Rad.) Metafora parolo, 
kiu sub la propra senco 
servas por esprimi alian 
nur aludatan. 5.-(Rad.) 
Dividaĵo de popolo laŭ iuj 
civilaj aŭ politikaj kon- 
diĉoj. (Triviale) Seksku- niĝi kun virino, 6.-Logan- 
to en Irano. 7«-Grupiĝo, 
en kiu la aldehida funkcio 
najbaras duoblan ligon. 
8»-Metalo tre multvalora»

de ALIA-GO

9»-Simbolo de la argono»
VERTIKALE: 1»-Simbolo de kalio» 2,-(Rad») Araba vir- 
nomo» 3«-Distingebla por la okulo, por la orelo aŭ 
por la spirito. ^.-Loĝanto de Uresujo (fantasta lan- 
do» 5»-(Had») Ree prezenti al si en la spirito an- 
tatie viditajn bildojn. Literoj de arano. 6»-Komen- 
ciĝo (3 literoj). Movo de iu, aŭ io falanta (4 li- 
teroj). 7«-Pli malpli flava likvaĵo, sekreciata de 
la renoj. 8»-(Inv.) Veni post sep antaŭaj» 9»-In- 
ternacia sufikso uzata por formi landnomoj.
SOLVO DE LA ANTAUA KRUCENIGMO
HORIZONTALE: l.-Ejo. 2.-Glavo. 3--Klavaro. 4»-0repo. 
Kfg. 5,-Deko» Oiso. 6.-Opo. Ardeo. 7«-0mikret. 8.- Olivo. 9»-0ro.
VERTIKALE: l.-Odo. 2«-Krepo. 3»-Glekomo. 4»-Elapo» 
Ilo. 5«-davo. Akir» 6.-Ova. Or/Rvo. 7»-Orkideo. 8,- 
Ofset» 9«- Goo»
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